
ส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
ในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2564 
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภำคม ๒๕๖4 เวลำ 09.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
    ผู้มำประชุม 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อตัว  -  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑ นำยลิน นันสีบุตร ประธำนสภำเทศบำล ลิน              นันสีบุตร 
2 นำยนัฐวุฒ ิ ไชยเสือ รองประธำนสภำเทศบำล นัฐวุฒิ          ไชยเสือ 
3 นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม สมำชิกสภำเทศบำล จันทร์เพชร    อุ่นกลม 
4 นำยทวีศักดิ์ แก้วจันทร์ สมำชิกสภำเทศบำล ทวีศักดิ์         แก้วจันทร์ 
5 นำยบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร สมำชิกสภำเทศบำล บุญเริ่ม         สวุรรณเพ็ชร 
6 
7 

นำยพัฒนชัย 
นำยภคพล 

จุลพรหม 
จังตระกูล 

สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

พัฒนชัย        จลุพรหม 
ภคพล          จังตระกูล 

8 นำยมำนิส คัณทักษ์ สมำชิกสภำเทศบำล มำนิส           คัณทักษ์  
9 นำยมีชัย อินอุเทน สมำชิกสภำเทศบำล มีชัย             อินอุเทน 

10 นำยสว่ำง ไชยต้นเทือก สมำชิกสภำเทศบำล สว่ำง            ไชยต้นเทือก 
11 นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์ สมำชิกสภำเทศบำล สัมฤทธิ์         อุดมเดชำเวทย์ 
12 นำยอนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์ สมำชิกสภำเทศบำล อนุวัฒน์        ยะสำนติทิพย์ 
13 นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน ปลัดเทศบำล/เลขำนุกำรสภำ นวรัตน์         ลิจว้น 

 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
      1. นำยยุทธนำ  เรืองวรบูรณ์ นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
    2. นำยธรำพงษ์  เรืองวรบูรณ ์ รองนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
  3. นำยสิทธิชัย  วงค์วันดี   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
  4. นำยสมบูรณ์  ผ่ำนส ำแดง  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
  5. นำยยุทธศักดิ์   สุขวิพัฒน์  ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
  6. ว่ำที่ร้อยโทวิรุจน์    ไชยสัตย์  รองปลัดเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

7. นำงอักษร    แก้วจันทร์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
8. นำงกรกมล   ณัฐวรนันท์  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
9. นำงสำวธำริณ ี  เครือวำค ำ  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
10. พันจ่ำเอกเบญจรงค์   นรำศรี   หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ 
11. นำงสำวพำยรินทร์   พุทธรักษำ หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
12. นำยศุภชัย   ทิพประมวล  นิติกร 

      13. นำงสำวจิรำธร   แสงอรุณ นักพัฒนำชุมชน 
14. นำยภำคภูมิ   หงษส์ิงห์  วิศวกรโยธำ 

      15. นำยเจ้ำพระยำ    มณีปกรณ์ นักทรัพยำกรบุคคล 
      16. นำงสำวช่อลดำ   อนุญำหงษ์  นักประชำสัมพันธ์ 
      17. นำยพีรพงษ์   ประเสริฐสังข์     นักกำร 
                                                                                                        

                  /เมื่อถึง... 
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      เมื่อถึงเวลำ ๐๙.๐๐ น. เลขำนุกำรสภำเห็นว่ำสมำชิกสภำเทศบำลมำครบองค์ประชุมจึงเชิญสมำชิกสภำ
เทศบำลเข้ำห้องประชุม และกล่ำวเชิญประธำนสภำจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และเปิดประชุมตำมระเบียบ
วำระกำรประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นำยลิน นันสีบุตร   1.1 เทศบำลต ำบลศรีสงครำม ได้ท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ สถำนีต ำรวจภูธร
ประธำนสภำ    ศรีสงครำม ในเรื่องของกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดทำงอำญำ กำรรักษำ 
     ควำมสงบเรียบร้อย และกำรรักษำควำมปลอดภัยของประชำชน โดยจะเข้ำไป 
    มีส่วนร่วมในกิจกำรต ำรวจใน 5 รูปแบบ ได้แก่           
        1. กำรมีส่วนร่วมในกำรคิด ศึกษำ และค้นคว้ำหำสภำพและสำเหตุของปัญหำ 
    ตลอดจนควำมต้องกำรของท้องถิ่นและชุมชน 
          2. กำรมีส่วนร่วมในกำรริเริ่มและตัดสินใจก ำหนดกิจกรรมเพ่ือลดและแก้ไข 
    ปัญหำของท้องถิ่นและชุมชน        
       3. กำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ และ/หรือ กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ 
      และ/หรือ กำรสนับสนุนทรัพยำกรต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือลดและแก้ไข 
    ปัญหำท้องถิ่นและชุมชน  
       4. กำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรม   
                    5. กำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะและปรับปรุง  
ประชุม      รับทรำบ  
ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งก่อน  
ประธำนสภำ   ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจและรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล  
    ศรีสงครำม สมัยสำมัญ สมัยแรก ในวันพุธที ่5 พฤษภำคม 2564  
    มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม   เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
    เห็นชอบ           11 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ - เสียง  
    งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 

ระเบียบวำระท่ี  ๓  เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
ประธำนสภำ    พ.ศ.๒๕๖3     

                                   (อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 30 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำร 
    งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
    ค ำชี้แจงงบประมำณรำยกำรที่ได้กันเงินหรือขยำยเวลำกำรเบิกจ่ำยไว้แล้ว จะกระท ำ  
    ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจให้กันเงินหรือขยำยเวลำกำรเบิกจ่ำยเงิน 

 
 
 
  
 

 /แผนงำน... 
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                    แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบ ำบัดน้ ำเสีย  

          โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำซอยเทศบำล 14 จำกสำมแยกถนนเลี่ยงเมืองถึงห้วยน้ ำจั้น 
           ตั้งไว้ 455,000 บำท  
           เดิม   
                     โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำซอยเทศบำล 14 จำกสำมแยกถนนเลี่ยงเมืองถึงห้วยน้ ำจั้น 
           ตั้งไว้ 455,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 Dia 0.60 เมตร 
    ยำว 171เมตร พร้อมบ่อพัก ขนำด 1.30 x 1.10 เมตร จ ำนวน 20 บ่อ ตำมแบบ 
       มำตรฐำน ท.2-02                  
    แก้ไขเป็น  
                    โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำซอยเทศบำล 14 จำกสำมแยกถนนเลี่ยงเมืองถึงห้วยน้ ำจั้น 
           ตั้งไว้ 455,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 Dia 0.60 เมตร 
     จ ำนวน 119 ท่อน พร้อมบ่อพักส ำหรับท่อ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 Dia 0.60 เมตร 
    ขนำด 1.30 x 1.10 เมตร จ ำนวน 11 บ่อ ควำมยำวรวม 133.30 เมตร  
     ตำมแบบมำตรฐำน ท.2-02  
    มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย 

ที่ประชุม   เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
    เห็นชอบ           11 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ - เสียง  
    งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖4 มำตั้งจ่ำยเป็น 
ประธำนสภำ  รำยกำรใหม่จ ำนวน 1 รำยกำร และตั้งจ่ำยเพิ่ม จ ำนวน 3 รำยกำร  
           (อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำร 
    งบประมำณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 กำรโอนเงินงบประมำณ 
    รำยจ่ำยในงบลงทุน โดยกำรโอนเพ่ิมโอนลด ที่ท ำในลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน 
     หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น)  
    4.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณมำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  
                     แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป จ ำนวน ๑ รำยกำร    
    ค่ำจัดซื้อเต็นท์ ชนำด 4 x 8 เมตร แบบทรงโค้ง ตั้งไว้ 150,0๐๐ บำท    
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเต็นท์ ขนำด 4 x 8 เมตร แบบทรงโค้ง จ ำนวน 5 หลัง ๆ ละ 
      30,000 บำท   
    (โอนลดจำกแผนงำนเคหะชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน เงินเดือน 
     พนักงำน คงเหลือก่อนโอน 440,735 – 150,0๐๐ คงเหลือ 290,735 บำท) 
    มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม   เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
    เห็นชอบ           11 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ - เสียง  
    งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง)                  

/ประธำน... 
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ประธำนสภำ   4.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณมำตั้งจ่ำยเพิ่ม 
                     แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน จ ำนวน ๑ รำยกำร   

โครงกำรขยำยถนนและก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำถนนเทศบำล 10 (ถนนข้ำง 
วัดศรีสมบูรณ์ด้ำนทิศตะวันออก) เดิมตั้งไว้ 433,56๐ บำท ขออนุมัติโอนเพิ่ม 
16,700 บำท รวมเป็นเงิน 450,260 บำท   
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยถนน ค.ส.ล. กว้ำง 1.50 เมตร ยำว 108 เมตร หนำ 0.15  
เมตร และก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. กว้ำง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร  
ฝำรำง ค.ส.ล. ควำมยำว 115 เมตร ตำมแบบมำตรฐำน ทถ -5-301 และแบบ 
กองช่ำงเทศบำลต ำบลศรีสงครำมก ำหนด  

     (โอนลดจำกแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำค่ำใช้จ่ำย 
      ในกำรจั ด งำน วัน เด็ ก  ค งเหลื อก่ อน โอน  3 0 ,0 00  – 16 ,70 0  คงเหลื อ 
     13,300 บำท)  
     มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม   เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
    เห็นชอบ           11 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ - เสียง  
    งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 
ประธำนสภำ   แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบ ำบัดน้ ำเสีย จ ำนวน 2 รำยกำร   

1) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำซอยเทศบำล 7/3 (ข้ำงบ้ำนอำจำรย์วิชำญ)
 เดิมตั้ งไว้ 259,00๐ บำท ขออนุ มัติ โอนเพิ่ ม 8,390 บำท รวมเป็นเงิน  
267,390 บำท   
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. กว้ำง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร  
ฝำรำง ค.ส.ล. ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 80 เมตร ตำมแบบมำตรฐำน ทถ-5-301 และ
แบบกองช่ำงเทศบำลต ำบลศรีสงครำมก ำหนด  

  (โอนลดจำกแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
                              ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็ก คงเหลือก่อนโอน 13,300 – 8,390 คงเหลือ  
    4,910 บำท) 
    มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม   เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
    เห็นชอบ           11 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ - เสียง  
    งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 
ประธำนสภำ   2) โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำปำกทำงถนนเลี่ยงเมืองเชื่อมกับท่อระบำยน้ ำ 
    ทำงหลวง เดิมตั้งไว้ 15,00๐ บำท ขออนุมัติโอนเพิ่ม 1,400 บำท รวมเป็นเงิน 
      16,400 บำท   
                            เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำทุบรื้อพ้ืน ค.ส.ล. เดิม พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 7.50 ตำรำงเมตร ก่อสร้ำง 
    โดยเทผิวจรำจร ค.ส.ล. หนำ 0.15 เมตร กว้ำง 1.50 เมตร ยำว 5 เมตร ตำมแบบ 
    มำตรฐำน ท2-01 และแบบกองช่ำงเทศบำลต ำบลศรีสงครำมก ำหนด   
                                                                                                                    
 

    /(โอนลด... 
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                          (โอนลดจำกแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำค่ำใช้จ่ำยใน 
    กำรจัดงำนวันเด็ก คงเหลือก่อนโอน 4,910 – 1,400 คงเหลือ 3,510 บำท)  
    มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม   เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
    เห็นชอบ           11 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ - เสียง  
    งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 
ระเบียบวำระท่ี 5      เรื่องอ่ืน ๆ 
นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน ดิฉัน มีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุม จ ำนวน 2 เรื่อง  
เลขำนุกำรสภำ               1. ขอเชิญชวนคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ร่วมกัน 
          ปลูกต้นไม้  เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชำติ  โดยจะจัดกิจกรรมในวันนี้  วันที่  
       24 พฤษภำคม 2564 หลังจำกที่ กำรประชุมสภำเทศบำลในครั้ งนี้ เสร็จ 
       เรียบร้อยแล้ว  
       2. เหล่ำกำชำดจังหวัดนครพนมร่วมกับโรงพยำบำลศรีสงครำม จะออกรับบริจำค 
       โลหิต ดวงตำ และอวัยวะ จำกพ่ีน้องประชำชนที่มีจิตศรัทธำ ในวันอังคำรที่  
       25 พฤษภำคม ๒๕64 ณ หอประชุมอ ำเภอศรีสงครำม ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ น.  
       เป็นต้นไป พร้อมกันนี้สภำกำชำดไทยได้บริจำคเครื่องกระตุ้นหัวใจผ่ำนส ำนักงำน 
       สำธำรณสุขจังหวัดนครพนมให้กับเทศบำลต ำบลศรีสงครำม โดยจะติดตั้งไว้ที่ 
       ห้องปฏิบัติกำรตลำดสดเทศบำลต ำบลศรีสงครำม โดยจะมีกำรนัดหมำยรับมอบ 
                                  และสอนวิธีกำรใช้ภำยหลัง  
ที่ประชุม   รับทรำบ  
ว่ำที่ร้อยโทวิรุจน์ ไชยสัตย์   ด้วยขณะนี้ประเทศไทยเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซึ่งตอนนี้
รองปลัดเทศบำล  สำยพันธุ์แอฟริกำและอินเดียก็เข้ำสู่ประเทศไทยแล้ว โดยรัฐบำลก ำลังเร่งฉีดวัคซีน 
      ให้กับประชำชนให้ได้ร้อยละ 70 กระผมจึงขอเชิญชวนทุกท่ำนลงทะเบียนเพ่ือ 
    ฉีดวัคซีน โดยให้ท่ำนไปลงทะเบียนกับโรงพยำบำลศรีสงครำม หรืออำสำสมัคร 
    สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน หรือให้กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมด ำเนินกำร 
    ให้ก็ได้ครับ  
ที่ประชุม   รับทรำบ  
นำยสิทธิชัย วงค์วันดี กระผม มีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุม จ ำนวน 2 เรื่อง  
รองนำยกเทศมนตรี    1. ตำมที่ กระผมได้รับมอบหมำยให้ เข้ำร่วมประชุมกับส่วนรำชกำรต่ำง ๆ 
          เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) นั้น ที่ประชุมขอความเห็นว่า 
         เทศบาลต าบลศรีสงครามมีความพร้อมที่จะด าเนินการจัดท าโรงพยาบาลสนาม 
          หรือไม่ กระผมชี้แจงไปว่า เทศบาลต าบลศรีสงครามมีความพร้อมที่จะด าเนินการ 
       จัดท าโรงพยาบาลสนามครับ       
        2. ตำมที่กระผมได้ลงพ้ืนที่ส ำรวจควำมเดือดร้อนของพ่อค้ำแม่ค้ำที่ขำยของตำม 
       ริมฟุตบำท ซึ่งโดยปกติแล้ว เทศบำลต ำบลศรีสงครำมจะเข้มงวดเรื่องนี้มำก  
       แต่ เนื่ อ งจำกสถำนกำรณ์ ของ โรคติด เชื้ อ ไวรัส โค โรนำ 2019 (COVID-19)  
       ท าให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เทศบาลต าบลศรีสงครามจึงอนุโลม 
       ให้ขายได้ไปพลางก่อน แต่ต้องดูแลรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวดครับ  
ที่ประชุม   รับทรำบ  
                                                                                                                /นำยสัมฤทธิ์... 
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นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์    ผมขอเสนอให้จัดซื้อรถไถเพ่ือใช้ในกิจกำรของเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
สมำชิกสภำ  
นำยยุทธนำ เรืองวรบูรณ์ เบื้องต้นขอรวมเรื่องบรรจุไว้ในแผนและจัดสรรงบประมำณต่อไป  
นำยกเทศมนตรี     
นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์  ขอควำมอนุเครำะห์ตัดกิ่งต้นไม้ ซอยบ้ำนผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 1  
สมำชิกสภำ  
นำยกเทศมนตรี   กระผมจะมอบหมำยงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเข้ำด ำเนินกำรต่อไป  
นำยทวีศกัดิ์ แก้วจันทร์  ขอเรียนสอบถำมว่ำรำงระบำยน้ ำจำกห้ำแยกตลำดสดไปจนถึงวัดศรีสมบูรณ์ 
สมำชิกสภำ   อยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบลศรีสงครำมหรือหมวดทำงหลวงศรีสงครำม 
      เนื่องจำกน้ ำขังและมีกลิ่นเหม็น  
นำยกเทศมนตรี   รำงระบำยน้ ำจำกห้ำแยกตลำดสดไปจนถึงวัดศรีสมบูรณ์นั้น อยู่ในควำมรับผิดชอบ 
    ของหมวดทำงหลวงศรีสงครำม เบื้องต้นกระผมจะมอบหมำยงำนป้องกันและบรรเทำ 
    สำธำรณภัยเข้ำฉีดน้ ำล้ำงรำงระบำยน้ ำต่อไป  
นำยทวีศักดิ์ แก้วจันทร์  ขอควำมอนุเครำะห์สร้ำงถนนคอนกรีตลงท่ำน้ ำสงครำม ซึ่งเหลืออีกไม่ก่ีเมตร  
สมำชิกสภำ     
นำยกเทศมนตรี   ขอน ำเรียนชี้แจงว่ำ พ้ืนที่ที่เหลือตรงนั้น ถ้ำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมจะสร้ำงถนน  
    คอนกรีต เทศบำลต ำบลศรีสงครำมจะต้องประสำนกับกรมเจ้ำท่ำ เพ่ือให้กรมเจ้ำท่ำ  
    ยินยอมเสียก่อน  
นำยอนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์   ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมแซมป้ำยจรำจรที่สี่แยกบ้ำนนำยสุวรรณ หลักชัย 
สมำชิกสภำ   เนื่องจำกป้ำยจรำจรเดิมช ำรุดเสียหำย ท ำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  
นำยกเทศมนตรี   กระผมจะมอบหมำยฝ่ำยพัสดุให้จัดหำมำแทนและส ำรวจจุดที่ต้องติดตั้งป้ำยจรำจร 
                    บริเวณอ่ืนด้วย 
นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม  ขอควำมอนุเครำะห์จัดเรียงสำยไฟฟ้ำหน้ำบ้ำนนำงเบญจวรรณ พลหำญ  
สมำชิกสภำ  
นำยกเทศมนตรี   กระผมจะมอบหมำยกองช่ำงเข้ำด ำเนินกำรต่อไป  
นำยภคพล จังตระกูล  ขอควำมอนุ เครำะห์ซ่อมแซมถนนบริเวณตลำดสดเทศบำลต ำบลศรีสงครำม  
สมำชิกสภำ   เนื่องจำกช ำรุดและแตกร้ำว และอยำกให้ท ำควำมสะอำดถังน้ ำแข็ง  
นำยกเทศมนตรี   กระผมจะมอบหมำยกองช่ำงเข้ำส ำรวจและด ำเนินกำรต่อไปในส่วนของถนน ในส่วน 
                  ของถังน้ ำแข็งก็จะแจ้งให้เจ้ำของได้ล้ำงต่อไป  
ประธำนสภำ    มีท่ำนใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่ำนที ่
    เข้ำร่วมประชุมในวันนี้  และขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม  
    สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2564 ณ บัดนี้ 

ปิดประชุม เวลำ ๑๑.30 น. 
 

                                      (ลงชื่อ)      เจ้ำพระยำ มณีปกรณ ์       ผู้บันทึกกำรประชุม 
                                                 (นำยเจ้ำพระยำ มณีปกรณ์) 
                                                    นักทรัพยำกรบุคคล 
 

 
                                      (ลงชื่อ)          นวรัตน์ ลิจว้น              ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                   (นำงสำวนวรัตน ์ลิจ้วน) 

                                             เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม    
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  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม สมัย
สำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2564 ในวันที่ 24 พฤษภำคม ๒๕๖4 เห็นว่ำถูกต้องเรียบร้อย จึงลงลำยมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
  
 
 
 

                                      (ลงชื่อ)            ภคพล จังตระกูล                ประธำนกรรมกำร 
                                                       (นำยภคพล จังตระกูล) 
 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)         สัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์            กรรมกำร 
                                                    (นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์) 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)            จันทร์เพชร อุ่นกลม             กรรมกำร/เลขำนุกำร 
                                                       (นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม) 
 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)               ลิน นันสีบุตร                   ผู้รับรอง 
                                                          (นำยลิน นันสีบุตร) 
                                               ประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
 
 
 
 
 

 


